
 

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG 
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i 

pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób 

 

  

 

 

OFERTA PRACY – NORWEGIA 

Krajowy Nr NAV: 0321-2014-05-111 

 

 

Osoba na stanowisko:  
Inżynier budownictwa 

Kod ISCO:  2142 

Liczba etatów: 1 

Opis stanowiska/zakres obowiązków: - rejestr niebezpiecznych odpadów na budowach, 

- sporządzanie raportów, 

- kwantyfikacja elementów budowy, 

- zarządzanie projektem na budowie, 

- inne bieżące zadania. 

Miejsce zatrudnienia – kraj:  Norwegia. 

 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Pracodawca 

Nazwa: Rivtec AS 

Adres: Enebakkveien 302 B 

N-1188 Oslo 

Kraj: Norwegia 

Telefon (z kodem kraju): 00 47 22 33 55 00 

E-mail: post@rivtec.no lub bente@rivtec.no  

Strona internetowa: www.rivtec.no  

Krótki opis działalności gospodarcze:  Wyburzenia, drobne prace budowlane/prace renowacyjne 

 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Norwegia 

 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Wykształcenie kierunkowe 

Doświadczenie zawodowe:  

 

8 lat pracy na stanowisku inżynier budowlany oraz znajomość środowiska 

niebezpiecznych konstrukcji/materiałów. 

Znajomość języków:  1. Język angielski – wymagany biegły 
2. Język norweski – preferowany na poziomie dobrym 

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  400 000 NOK /rocznie  brutto  ( podatek ok. 30%) w zależności od 

posiadanego doświadczenia i kwalifikacji. 

Waluta, w jakiej wypłacana jest 

pensja: 

NOK 

Nazwa firmy, z którą zostanie 

podpisana umowa:  

Rivtec AS 

Liczba godzin tygodniowo: 40  - gdy zatrudnienie na pełen etat 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę / Praca na pełen etat lub pół etatu 

Data rozpoczęcia: Jak najszybciej – do uzgodnienia z pracodawcą 

Inne informacje: Praca w biurze – możliwość wyjazdów w celu kontroli/zarządzania 

projektami. 

 



 

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG 
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i 

pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób 

 

 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty CV  oraz list motywacyjny 

Język, w którym muszą być 

sporządzone przedkładane 

dokumenty: 

Język angielski lub język norweski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy i do wiadomości  WUP Gdańsk 

Gdzie należy wysłać dokumenty: Dokumenty należy przesłać na adres pocztowy 

 RivTec As 

Enebakkveien, 302 B N-1188 Oslo 

lub na adres e-mail:  

 post@rivtec.no  oraz wup@wup.gdansk.pl   
W tytule maila proszę wpisać „civil engineer” 

Dane teleadresowe doradcy EURES 

lub przedstawiciela pracodawcy: 

post@rivtec.no 

 
DODATKOWE INFORMACJE  

 

Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się tylko z wybranymi osobami 
 

 

 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 28.05.2014 

Termin przedkładania podań o pracę 

/ zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 

 
 

UWAGA: 
1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to,  

że wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do 

odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani 

reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność 

ofert pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez 

stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w 

ofercie pracy  

i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym 

pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe 

dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  
 


